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สาขาเชชยช วชาญ/สนใจ

การสสงเสรชมการผลชตและการบรชหารจนดการเชชงธนรกชจขลาวปปนป เกษตร, การผลชตเหหดเศรษฐกชจ การแปรรรปและการตลาด, การสสงเสรชมการเกษตร (
ผลชตสนตวค ผลชตพพช เกษตรผสมผสาน ปฝานาสวน), การพนฒนากลนมส /ชนมชน การทสางานแบบมยสวส นรสวมกนบชนมชน การพนฒนาทรนพยากรมนนษยคและ
ชนมชน

โครงการววจยบ
ปป 2547-2549 การผลชตผนกคนณภาพเพพอพ การคลาสสาหรนบกลนมส เกษตรกรรายยสอยในจนงหวนดนครปฐม ( ผรรล วส มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากสสานนกงานกองทนนสนนบสนนนการวชจยน
ปป 2547-2549 การพนฒนาทางเลพอกใหมสในภาคเกษตร: การผลชตผนกคนณภาพเพพอพ การคลาสสาหรนบกลนมส เกษตรกรรายยสอยในจนงหวนดนครปฐม ( ผรรล วส มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากสสานนก
งานกองทนนสนนบสนนนการวชจยน
ปป 2547-2549 บทบาทของภาครนฐและองคคกรปกครองสสวนทลองถชนพ ทยมพ ตย อส กลนมส เกษตรกรผรผล ลชตผนก GAP และผรคล าล ภาคเอกชนในจนงหวนดนครปฐม ( หนวหนลาโครงการยสอย ) ไดลรบน
ทนนจากสสานนกงานกองทนนสนนบสนนนการวชจยน
ปป 2547-2549 รรปแบบการสสงเสรชมการเกษตรสสาหรนบเกษตรกรรายยสอยเพพอพ การจนดเครพอขสายการผลชตผนกอยสางยนงพ ยพน ( หนวหนลาโครงการยสอย ) ไดลรบน ทนนจากสสานนกงานกองทนน
สนนบสนนนการวชจยน
ปป 2548-2549 การศศกษาและจนดทสาตลนแบบครมส อพ และวยซดย ย การผลชตผนกคนณภาพตามระบบ GAP ภายใตลโครงการพนฒนาทางเลพอกใหมสภาคเกษตร: การผลชตผนกคนณภาพเพพอพ การคลา
สสาหรนบกลนมส เกษตรกรรายยสอยจนงหวนดนครปฐม ( ผรรล วส มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากสสานนกงานกองทนนสนนบสนนนการวชจยน
ปป 2548-2549 การศศกษาสถานภาพและความตลองการแกลปญ
ป หาความยากจนของเกษตรกรภายใตลโครงการ "นสารสองบรรณาการการบรชหารจนดการเชชงพพนพ ทยจพ งน หวนดนครปฐม เพพอพ
การตสอสรเส อาชนะความยากจน ภาคประชาชน" (ศตจ.ปชช.) ( ผรรล วส มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากสสานนกงานกองทนนสนนบสนนนการวชจยน
ปป 2548
ความคชดเหหนของคณะกรรมการบรชหารศรนยคบรชการและถสายทอดเทคโนโลยยการเกษตรประจสาตสาบลตสอการพนฒนาการเกษตรในภาคตะวนนออก ( ผรรล วส มโครงการ ) ไดล
รนบทนนจากสสานนกสสงเสรชมและฝฝกอบรม กสาแพงแสน
ปป 2551

ระบบการผลชตพรชกปลอดภนยจนงหวนดนครปฐม ( ผรรล วส มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากสสานนกงานกองทนนสนนบสนนนการวชจยน

ปป 2552-2553 การวชจยน ศศกษาเพพอพ พนฒนาการเกษตรสรคส วามยนงพ ยพนเรพอพ ง ปปจจนยทยมพ ผย ลตสอความยนงพ ยพนในการประกอบอาชยพการทสาสวนยางพาราของเกษตรกร ( หนวหนลาโครงการ )
ไดลรบน ทนนจากสสานนกสสงเสรชมและฝฝกอบรม วชทยาเขตกสาแพงแสน
ปป 2553-2555 การศศกษาผลการดสาเนชนงานโครงการโรงเรยยนบนตรเกษตรกรสรกส ารจนดการศศกษาตามอนธยาศนย ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากมรลนชธมช หาวชทยาลนยเกษตรศาสตรค
กองทนนระเบยยบ คนณะเกษม
ปป 2554
สหกรณค

การประเมชนผลการดสาเนชนงานโครงการพนฒนาศรนยคเครพอขสายปราชญคชาวบลาน ปปงบประมาณ พ.ศ.2554 ( ผรรล วส มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากกระทรวงเกษตรและ

ปป 2554-2555 การศศกษาความตลองการองคคความรรล สรกส ารพนฒนาในการจนดกชจกรรมการเรยยนรรล ของอนทยานการอาชยพชนยพนฒนา จนงหวนดนครปฐม ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน
ทนนจากอนทยานการอาชยพชนยพนฒนา จนงหวนดนครปฐม
ปป 2554-2558 การพนฒนารรปแบบการบรชหารจนดการโครงการหลวยองคตอนนเนพอพ งมาจากพระราชดสารชตามแนวปรนชญาของเศรษฐกชจพอเพยยง ( ผรรล วส มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจาก
สสานนกงานคณะกรรมการพชเศษเพพอพ ประสานงานโครงการอนนเนพอพ งมาจากพระราชดสารช
ปป 2557
สถานการณคและแนวทางการพนฒนาโรงสยขาล วชนมชนอสาเภอกสาแพงแสน ภายใตลโครงการตลนแบบการพนฒนาชาวนาและการผลชตขลาวไทยครบวงจรสรคส วามยนงพ ยพน
มหาวชทยาลนยเกษตรศาสตรค วชทยาเขตกสาแพงแสน (โมเดลขลาวกสาแพงแสน) ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากสสานนกสสงเสรชมและฝฝกอบรม กสาแพงแสน
ปป 2557-2559 การจนดการความรรแล ละการถสายทอดเทคโนโลยยภายใตลโครงการตลนแบบการพนฒนาชาวนาและการผลชตขลาวไทยครบวงจรสสสความยนงพ ยพน สรชส าวนาตลนแบบในพพนพ ทยพ 9
บวร ( ผรรล วส มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากสสานนกงานคณะกรรมการวชจยน แหสงชาตช (วช.)
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ปป 2558
การจนดการความรรแล ละการถสายทอดเทคโนโลยยภายใตลโครงการตลนแบบการพนฒนาชาวนาและการผลชตขลาวไทยครบวงจรสรคส วามยนงพ ยพน มหาวชทยาลนยเกษตรศาสตรค
วชทยาเขตกสาแพงแสน (โมเดลขลาวกสาแพงแสน) สรชส าวนาตลนแบบในพพนพ ทยพ 9 บวร ( ผรรล วส มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากสสานนกงานคณะกรรมการวชจยน แหสงชาตช
ปป 2557-2558 การถสายทอดเทคโนโลยยการใชลเมลหดขลาวเปลพอกในการผลชตหนวเชพอพ เหหดเศรษฐกชจ ( ผรรล วส มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากกระทรวงวชทยาศาสตรคและเทคโนโลยย
ปป 2557-2558 การศศกษาตลนทนนผลตอบแทนและแนวทางในการเลพอกปลรกพนนธนขค าล วทยเพ หมาะสมกนบตลาดและกลนมส ผรบล รชโภค ภายใตลโครงการตลนแบบการพนฒนาชาวนาและการ
ผลชตขลาวไทยครบวงจรสรคส วามยนงพ ยพน มหาวชทยาลนยเกษตรศาสตรค วชทยาเขตกสาแพงแสน (โมเดลขลาวกสาแพงแสน) ( หนวหนลาโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากสสานนกสสงเสรชมและฝฝกอบรม
กสาแพงแสน
ปป 2557-2558 โครงการตลนแบบการพนฒนาชาวนาและการผลชตขลาวไทยครบวงจรสรคส วามยนงพ ยพน มหาวชทยาลนยเกษตรศาสตรค วชทยาเขตกสาแพงแสน (โมเดลขลาวกสาแพงแสน) ( ผรล
รสวมโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากเงชนรายไดลสวส นกลางมหาวชทยาลนยเกษตรศาสตรค ปป 2558
ปป 2561-2562 การจนดการความรลสเพพอพ การถสายทอดเทคโนโลยยการผลชตขลาวปปนป เกษตรและการปลรกพพชหลนงนา ( ผรรล วส มโครงการ ) ไดลรบน ทนนจากสสานนกงานคณะกรรมการวชจยน แหสง
ชาตช (วช.)
ปป 2561-2562 การศศกษาฤทธชตธ าล นแบคทยเรยย ฤทธชตธ าล นอนนมลร อชสระ และวชเคราะหคหาสารประกอบฟปนอลชกทนงพ หมดของสารสกนดหยาบจากเสลนใยเหหดถนงพ เชสา ( ผรรล วส มโครงการ ) ไดล
รนบทนนจากทนนสนนบสนนนวชจยน โครงการจนดตนงพ ภาควชชาจนลชยววชทยา คณะศชลปศาสตรคและวชทยาศาสตรค มหาวชทยาลนยเกษตรศาสตรค วชทยาเขตกสาแพงแสน
ปป 2562-2563 การจนดการความรลสเพพอพ ถสายทอดเทคโนโลยยการผลชตและการบรชหารจนดการเชชงธนรกชจของกลสสมผลสผลชตขลาวปปนป เกษตร ภายใตลโมเดลขลาวกสาแพงแสน ( หนวหนลาโครงการ
) ไดลรบน ทนนจากสสานนกงานคณะกรรมการวชจยน แหสงชาตช (วช.)
ปป 2561-2562 การศศกษาผลกระทบจากการนสาความรรไล ปใชลประโยชนคของชนมชนโดยรอบ ผสานการใหลบรชการวชชาการของสสานนกสสงเสรชมและฝฝกอบรม กสาแพงแสน ( ผรรล วส ม
โครงการ ) ไดลรบน ทนนจากสสานนกสสงเสรชมและฝฝกอบรม กสาแพงแสน
บทความววจยบ ในวารสารววชาการ
ระดนบชาตช
- Sakhon Chinnawong, Sireerat Chetsumon, ผศ.ดร.สภาภรณค สรงประชา, "Readiness of National Agricultural Extension and Training Center (NAETC),
Kasetsart University as an Academic Service Agency for Agricultural Extension and Development", วารสารอชเลหกทรอนชกสค Veridian มหาวชทยาลนยศชลปากร (
มนนษยศาสตรคสงน คมศาสตรคและศชลปะ) 10 (1) (2017) 533-549
- Moltira Tonganunt-Srithaworn, พนทธวรรณ วาดะ, จชระดา พรมลา, Sakhon Chinnawong, "Antibacterial and antioxidant activities of fruiting body and
mycelium crude extracts from Cordyceps militaris", Veridian E-Journal Science and Technology Silpakorn University 6น (5) (2019) 33-47
บทความววจยบ ในการประชชมววชาการ
ระดนบชาตช
- Chukiat Raksorn, chatcharee naritoom, Sirisak Pramsopee, Thanatre Srisook, Sakhon Chinnawong, "Adoption and Diffusion of Technologies to the
Farmers under the Farmers Career Development Project in the Area of Irrigation Improvement (Kraseaw Irrigation Project, Suphanburi) Thailand.", การ
ประชนมทางวชชาการครนงพ ทยพ 43 มหาวชทยาลนยเกษตรศาสตรค (2005)
- Chukiat Raksorn, Vasan Chomsiritrakul, chatcharee naritoom, Sakhon Chinnawong, "Factors affected Agricultural Development of Agricultural
Technology Transfer and Services Center (ATSC) in Western Region, Thailand, 2004", การประชนมทางวชชาการ ครนงพ ทยพ 43 มหาวชทยาลนยเกษตรศาสตรค (2005)
- chatcharee naritoom, Sirisak Pramsopee, Sakhon Chinnawong, "Development of Alternative Agriculture: Quality Vegetable Production for Small
Farmers Groups in Nakhon Pathom Province", การประชนมวชชาการ ครนงพ ทยพ 44 มหาวชทยาลนยเกษตรศาสตรค (2006)
- Chukiat Raksorn, chatcharee naritoom, Sakhon Chinnawong, กนนยารนตนค เชยยพ วเวช, "Opinions of Tambon Agricultural Technology Transfer and Services
Center committees on agricultural development in the eastern Thailand", การประชนมวชชาการ ครนงพ ทย4พ 4 มหาวชทยาลนยเกษตรศาสตรค (2006)
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- Sakhon Chinnawong, Sunti Srisuantang, Prasong Tanpichai, Teeraporn Thongpanya, จยรศนกดชธ โพกาวชน, บนษบา ทองอนปการ, นนชนลอย ประภาโส, ปปยาภา ศชรเช วทชน,
อรทนย พรหมเทพ, อสาพนน วชมลวนฒนา, วจชนย จงจชตร, "The development of a continuation procedure for the community traditional brass band : From community
Guru to youth in Baan Tabaekngam community.", การประชนมวชชาการแหสงชาตช ครนงพ ทยพ 10 มหาวชทยาลนยเกษตรศาสตรค วชทยาเขตกสาแพงแสน (2013)
- Sakhon Chinnawong, Noppasit Longja, Perm Suruksa, "The study of Young Farmer School Project towards Informal Education", การประชนมวชชาการแหสง
ชาตช ครนงพ ทยพ 10 มหาวชทยาลนยเกษตรศาสตรค วชทยาเขตกสาแพงแสน (2013)
- Sakhon Chinnawong, Perm Suruksa, "Situation and Guidelines for Development of Rice Mills, Kamphaeng Sean Subdistrict under the Project of
Thailand Rice Production for Sustainability Kasetsart University, Kamphaeng Sean Campus Model. (TRiPS KPS Model)", การประชนมวชชาการแหสงชาตช ครนงพ ทยพ 11
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